
PRESENTACIÓ

Des dels seus inicis la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la
Tècnica (SCHCT) ha tingut la voluntat de celebrar conferències, semi-
naris, congressos i reunions científics per afavorir la posada en comú,
la discussió, l’intercanvi i la difusió del coneixement i de la recerca en
història de la ciència, de la tècnica i de la medicina. En aquest sentit,
un dels aplecs paradigmàtics ha estat el de les Trobades, les quals, al
llarg dels darrers anys, han arribat a generar vuit voluminosos toms de
les corresponents actes.

Amb l’aparició d’aquest primer número de la revista Actes d’Història
de la Ciència i de la Tècnica es vol encetar una nova època. El consell di-
rectiu de la SCHCT va decidir, d’una banda, que la revista fos una con-
tinuació natural de les antigues actes de les trobades i, d’altra banda,
que esdevingués una publicació periòdica on es recollissin els treballs
generats en el si de les diverses activitats realitzades (trobades, jornades
d’història de l’astronomia i de la meteorologia, jornades sobre la història
de la ciència i l’ensenyament, col·loquis, etc.) i altres contribucions. A
més, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) té una política ferma de promo-
ció de les revistes de les seves seccions i societats filials, amb la creació
d’un portal de revistes a Internet dins el web de l’Institut. 

Com hem esmentat, s’ha volgut que la nova revista mantingui, ini-
cialment, una certa continuïtat amb el que s’havia fet fins ara a les ac-
tes de les trobades. En aquest primer exemplar d’Actes, coordinat per
Jordi Ferran, Carles Puig i Alfons Zarzoso membres del consell de re-
dacció, es publiquen només articles de comunicacions presentades a
les IX Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica, que la SCHCT
va organitzar a Girona del 16 al 19 de novembre de 2006. No hi apa-
reixen, però, articles de totes les comunicacions ni de totes les sec-
cions. N’hi apareixeran més en els números següents. També es pu-
blicaran en els propers exemplars articles relacionats amb les 
comunicacions presentades a la II Jornada d’Història de l’Astronomia
i de la Meteorologia, celebrada el 29 de setembre de 2007 a Vic, així
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com a la III Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament,
que va tenir lloc durant la IX Trobada. 

Voldríem que la revista esdevingués un referent de la recerca en
història de la ciència, la tècnica i la medicina no només al nostre país,
sinó en l’àmbit europeu i internacional. Per aconseguir aquest objectiu
caldrà una progressiva exigència de rigor professional, la qual cosa,
sens dubte, ha de revertir en benefici dels historiadors de la ciència i,
per tant, de la disciplina a la qual dediquem la nostra recerca i els nos-
tres esforços.

Consell de Redacció
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